
Jegyzőkönyv 

a képviselő-testület 2011. október 26-án megtartott nyílt üléséről 
 

2. Napirend: Állategészségügyi helyzetről tájékoztató 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (II. sz. melléklet) 

 

Dr. Pintér Gábor szóbeli kiegészítése: 

 

- az írásos tájékoztató két részből tevődik össze, az első része egy általános 

rész a második rész a helyi állatállományra illetve annak betegségeire 

vonatkozik 

- a nagy létszámú állatállomány 50 db feletti állományt jelent 

- nagyon fontos minden állattartó számára az állátok hasznosítására 

vonatkozó előírások ismerete illetve élelmiszer biztonsági előírások 

betartása 

- a településen jelenleg 4 tehenet fejnek, a húsmarhák száma az előzi évi 

szinten van 

- a 2011-es évben 192 kutya kapta meg a veszettség elleni védőoltást, ezen 

a téren kedvezőtlen tapasztalat, hogy az oltási morál évről-évre romlik, a 

beoltatlan kutyák gazdái ellen kezdeményezni kell a szabálysértési eljárás 

lefolytatását 

- a kóbor ebek egyre gyakoribb megjelenése okoz problémát 

- az ebadó bevezetésével várhatóan ezek száma még több lesz 

 

Végh Imre képviselő 

Az előterjesztés átfogó képet mutat a településen található állatállományról. A 

kóbor kutyák mellett a másik napjainkban jelentkező probléma a rókák kérdése, 

az állatok már napközben is félelemérzet nélkül bejönnek a faluba. Volt – e 

veszett róka az elmúlt időszakban? 

 

Dr. Pintér Gábor állatorvos 

Ezek az állatok szocializálódnak, könnyebb nekik élelmet találni a falu szélén 

elhullott élelmiszer-hulladékból 

Az elmúlt időszakban veszett róka nem volt a településen, köszönhetően a 

vakcinázásnak. 

 

Sútor Csaba képviselő 

Az árvízi helyzet az állatállományban okozott-e károkat. 

 

Dr. Pintér Gábor állatorvos 

Két állattartó állományában már az árvíz idején megkezdődött az elhullás, és 

mivel legyengült állapotban voltak a téli időszak az elhullást tovább erősítette. 



Ádám Norbert képviselő 

Várhatóan minden kutyát be kell chipelni és ez mennyibe fog kerülni? 

 

Dr. Pintér Gábor állatorvos 

A cél az lenne, hogy minden kisállat beazonosítható legyen, a nyugati 

országokban ez már elterjedt. A chip beültetés díja jelenleg 3500 Ft. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangú 7 igen szavazattal tudomásul vette. 

 

3. Napirend: A Kelet – Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz 

való csatlakozás 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (III.-IV.- V. sz. melléklet) 

 

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet: 

- október 27-ig kell döntést hozni arról, hogy a pályázathoz elkészített 

előzetes megvalósíthatósági tanulmányban foglaltakkal a testület egyetért, 

illetve a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásban alapító 

tagként részt kíván venni. 

- Felvetődött egy másik lehetőség is, amivel a „SzuperSzemetes” 

elnevezésű cég kereste meg a kistérség polgármestereit, a Szécsényi 

polgármesteren keresztül. 

Ez a cég egy olyan szervezetet hozna létre, amelynek rajta kívül az 

önkormányzatok és az E-Multi COOP Szociális Szövetkezet lennének a 

tagjai. 

A cég közvetlenül, közösségi – európai-uniós támogatásra nyújtana be 

pályázatot. Az önkormányzatoknak nem kell önerőt fizetniük, mert az 

beépül az üzemeltetési költségekbe. 

A Szécsényi képviselő-testület azonban tegnap est ülésén úgy döntött nem 

csatlakozik a salgótarjáni Társuláshoz és nem biztosít a térség 

önkormányzatainak belépési lehetőséget a „SzuperSzemetessel” kötendő 

szerződéshez. 

 

Végh Imre képviselő 

Még egyik változat sem tisztult le teljesen, várni kell a döntéssel addig még 

információnk lesz. 

 

Brunda József alpolgármester 

A célkitűzés tökéletes, de ebben a társadalmi helyzetben mégsem valósítható 

meg, hiszen az emberek zsebe már üres. 

A szécsényi változatnak jóval több a kérdőjel, a salgótarjáni változatnak az 

előkészítés már előrébb tart. Várjunk még a döntéssel, most még ne 

csatlakozzunk a pályázathoz. 



 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

    107/2011.(X.26.) határozata 

 

 A Ludányhalászi Községi Önkormányzat képviselő-

testülete nem kíván csatlakozni a KEOP-7.1.1.1/09-11 

pályázathoz, illetve alapító tagként nem kíván részt 

venni a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 

Társulásban. 

 A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 

döntéséről az érintetteket értesítse. 

  

 Felelős: Kovács Imre polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 

 

4. Napirend: Pályázatok 

   - Turistaház – Ipoly út 

   - Művelődési ház felújítása 

   - Falumegújítás 

Kovács Imre polgármester az alábbi pályázati lehetőségekről tájékoztatja a 

testületet: 

 

- Turistaház – Ipoly –út 

a határon átnyúló szlovák-magyar projekt keretében, a Nagy Erzsébettől 

örökölt épületben a falusi turizmus elősegítésére turistaszálló kerülne 

kialakításra, kihasználva a Hollókő Ipolytarnóc kerékpárút lehetőségeit. 

Az épületet alkalmassá kell tenni a mozgáskorlátozottak általi 

igénybevételre is. A nyitott szinten kerékpártárolót szeretnénk elhelyezni, 

míg az épület hátsó részében több funkciós helyiség lenne kialakítható. Az 

Ipoly folyó hajózhatóságát kihasználva csónakok kerülnének beszerzésre 

illetve ezek tárolására faház épülne, szállításához közúti utánfutót 

vásárolnánk a pályázat keretén belül. 

        A projekt összköltsége 48.168.644 Ft, az önerő mértéke 5%-2.408.432. -Ft. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

    108/2011.(X.26.) határozata 

 



Ludányhalászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be a határon átnyúló közös szlovák-magyar 

„Ipoly út – Ipolska cesta” elnevezésű pályázati felhívásra. 

A pályázat tárgya: Falusi turizmus 

A projekt címe: Turistaszállás kialakítása 

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 139 

A projekt elszámolható összes költsége 48.168.644 . – Ft 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, 

hogy az „Ipoly-út – Ipolska – Cesta” pályázati támogatás 

elnyerése esetén az önkormányzat 5%-os az önrész összegét 

– 2.408.432.-Ft ot a költségvetésben elkülöníti. 

A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtására 

 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

- Művelődési ház felújítása 

A Környezet és Energia Operatív Program keretében lehetőség nyílna a 

Művelődési ház felújítására. 

A pályázható összeg maximum 100 millió Ft, az önerő mértéke 5 %. 

A pályázat beadási határideje 2011. december 15. 

A pályázat benyújtásához tervekre és költségvetésre van szükség. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

    109/2011.(X.26.) határozata 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

Környezet és Energia Operatív Program keretében  a 

Művelődési ház felújítására benyújtandó pályázathoz a 

szükséges tervezési munkákat rendelje meg. 

 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

- Falumegújítás 

A Halászi templom melletti hősi emlékmű nagyon rossz állapotban van, 

két kidőlt fenyőfa is megrongálta. Amennyiben lehetőség nyílik a hősi 



sírok áthelyezésére a temetőbe, akkor itt játszóteret vagy parkot lehetne 

kialakítani. 

A megvalósításra a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által 

kiírt pályázati felhívás alapján lenne lehetőség. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

   110/2011.(X.26.) határozata 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

falumegújítási pályázat benyújtásához a szükséges 

előkészületeket tegye meg. 

 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

5.Napirend: Ingatlan vásárlás 

 

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a településen egyre 

több az olyan ingatlan, amelyek üresen állnak, mivel a tulajdonosok meghaltak, 

az örökösök pedig nem itt laknak, így az épület és környékének rendben tartása 

nem megoldott. Ezek között az ingatlanok között olyanok is vannak, amelyek 

hagyományos parasztház jellegű épületek, amelyeket a településrendezési terv 

helyi védelem alá vételét javasolja. Az lenne a legcélszerűbb megoldás, ha 

ezeket az épületeket az önkormányzat megvásárolná. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

   111/2011.(X.26.) határozata 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

településen üresen álló ingatlanok tulajdonosaival vegye fel a 

kapcsolatot, jelezve az önkormányzat vételi szándékát. 

 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 



6. Napirend: Egyebek 

 

6.1 Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Gyerekház 

működése kihasználatlanság és finanszírozási okok miatt április végén 

megszűnt, jelenleg üresen áll. A gyerekesély program keretében 2.900.000 Ft 

értékű felújítást végeztek az épület forgalmi értéke a kb. két évvel ezelőtt 

készített értékbecslés alapján 5.198.000 Ft volt. Az ingatlant újból meg kellene 

hirdetni eladásra, de a felújítás miatt új értékbecslést kell készíttetni. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

   112/2011.(X.26.) határozata 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 

önkormányzati tulajdonban lévő Kossuth úti önkormányzati 

lakás értékesítéséhez az értékbecslést készíttesse el. 

 

   Felelős: Kovács Imre polgármester 

   Határidő: értelemszerűen 

 

6.2 Kereszti Márta jegyző ismerteti a Közoktatási törvény – az iskolák alapító 

okiratát érintő – módosításait: 

 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény 16. § 15. pontja 2011. szeptember 

elsejei hatállyal az alábbiak szerint módosította a Közoktatásról szóló 1993. 

LXXIX. törvény (továbbiakban: Közoktatási törvény) 121. §. (1) 29. pontját: 

„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői 

és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedési fejlődésnek súlyos 

rendellenességével küzd.” 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 

törvény 3. melléklet kiegészítő szabályok 10. c) pontja szerint a sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe hozzájárulás, ha az 

intézmény alapító okirata meghatározza a  - Közoktatási törvény 121. § 29. 

pontja szerinti – fogyatékosság típusát. 

A fentiek alapján az iskola alapító okirata 8.a) pont harmadik francia 

bekezdésben a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása típust illetve a 



8. b) pont második francia bekezdés sajátos nevelési igényű gyermekek típusai a 

közoktatási törvényben megfogalmazottak szerint változik. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

   113/2011.(X.26.) határozata 

 

A képviselő-testület a 46/2011. (V.26.) határozatával 

elfogadott II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

8.a) pont harmadik francia bekezdésben a sajátos nevelési 

igényű tanulók nevelése, oktatása típust illetve a 8. b) pont 

második francia bekezdés sajátos nevelési igényű gyermekek 

típusai: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedési fejlődésnek 

súlyos rendellenességével küzd. 

 

6.3. Kovács Imre polgármester 

A 4. napirendi pontnál már szóba került a Halászi templom melletti hősi sírok 

és hősi emlékmű áthelyezésének kérdése. A 104/1996. (VII.16.) Korm. 

rendelet szabályozása a háborúban elesett katonák és polgári áldozatom 

emlékének megörökítésére valamint sírjaik jogi helyzetére vonatkozó 

eljárásokat. A hivatkozott rendelet alapján: 

- a Felek térítésmenetesen egymás használatára bocsátják a katonai 

temetkezési helyek és kegyeleti létesítmények által elfoglalt földterületeket 

arra az időre, amíg azok ilyen célt szolgálnak. 

- amennyiben a rendelkezésre bocsátott földterületet fontos állami érdek miatt 

más célra kívánják hasznosítani, úgy az érdekelt Fél új helyet biztosít a másik 

Fél számára, és vállalja az elesett katonák földi maradványainak a kegyeleti 

létesítmények áthelyezésével és az új katonai temetkezési helyek 

kialakításával járó költségeket. 

- az orosz katonák a Magyar Köztársaság területén lévő és a magyar katonák 

az Oroszországi Föderáció területén lévő földi maradványai temetkezési 

helyének áthelyezése csak kivételes esetben, annak a Félnek a döntése alapján 

történhet, amely országnak a területén az adott temetkezési hely van. Ez 



esetben a másik Felet a temetkezési hely tervezett áthelyezéséről megfelelő 

időben tájékoztatni kell. 

Az eljárás megindításához az alábbi dokumentumok szükségesek: 

- képviselő-testületi határozat az áthelyezésről (az áthelyezés indoklásával); 

- tervrajz (vázrajz, nézetrajz), helyszínrajz és ismertetés a jelenlegi 

állapotról és a tervezett helyszínről; 

- fotódokumentáció a jelenlegi állapotról és a tervezett helyszínről; 

- szövegtervezet a hősi temetkezési hely feliratáról (amennyiben 

módosítják); 

- nyilatkozat az áthelyezéssel járó költségek viseléséről. 

 

Az önkormányzat a falumegújítás keretében a kegyeleti létesítmények helyén 

parkot szeretne kialakítani, ahol egy Szent István szobor is elhelyezésre kerülne. 

A hősi sírok és az emlékmű is nagyon rossz állapotban van, a nyári viharok 

során kidőlt fenyőfák is megrongálták, a felújításuk szükségessé vált.  

A felújítás az áthelyezéssel egyidejűleg kerülni elvégzésre. 

A képviselő-testület az orosz katonák földi maradványainak áthelyezésére a 

Halászi temetőben jelöl ki temetkezési helyet. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

   114/2011.(X.26.) határozata 

 

A képviselő-testület a 738/2 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő 

szovjet hősi sírok és szovjet emlékmű áthelyezését a 

Honvédelmi Minisztérium Hadigondozó Hivatalánál 

kezdeményezi az alábbi indokok alapján: 

- az önkormányzat a falumegújítás keretében a kegyeleti 

létesítmények helyén parkot szeretne kialakítani, ahol egy 

Szent István szobor is elhelyezésre kerülne. 

- a kegyeleti létesítmények nagyon rossz állapotban vannak a 

felújításuk halaszthatatlanná vált 

- a felújítás az áthelyezéssel egyidejűleg kerülni elvégzésre 

A képviselő-testület az orosz katonák földi maradványainak 

áthelyezésére a Halászi temetőben jelöl ki temetkezési helyet. 

A képviselő-testült a kegyeleti létesítmények áthelyezéséről 

és az új temetkezési helyek kialakításával járó költségek 

viselését vállalja. 

A képviselő-testület a hősi emlékművön elhelyezett szöveg 

feliratot nem kívánja módosítani. 

 



A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 

áthelyezéshez szükséges kérelmet a Honvédelmi 

Minisztérium Hadisírgondozó Hivatalához nyújtsa be. 

 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

6.4. Kovács Imre polgármester ismerteti Liptayné Palotás Erika kérelmét. 

 

A testület 4 igen 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

             115/2011.(X.26.) határozata 

 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy Liptayné Palotás Erika 

Rákóczi út 119/B szám alatti önkormányzati lakás bérlője 

által 48.600 Ft értékben elvégzett állagmegőrzési munkát 

lakbérbe történő beszámításához. 

 

6.5. Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet a Szécsény Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulásának előterjesztéséről. (VI. sz. melléklet) 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

             116/2011.(X.26.) határozata 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadta Szécsény Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulási megállapodásának és 

mellékleteinek módosítását. 

 

Utasítja a jegyzőt a határozat munkaszervezet részére történő 

megküldésére. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosítással 

egységes szerkezetben foglalt Társulási megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 



 

Több kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

 

 

  Kovács Imre    Kereszti Márta 

  polgármester         jegyző 

 



Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

L u d á n y h a l á s z i 

2011. év 11. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. október 26-án megtartott ülés 

j e g y z ő k ö n y v e 

 
 


